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CONSULTA PÚBLICA Nº 009/2015 

AQUISIÇÃO DE TI - STORAGE  

ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS  

APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

 

País: BRASIL 

Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES  

Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 

Objeto: AQUISIÇÃO DE TI - STORAGE, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 
Administração Fazendária - PROFAZ ES, financiado com recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID. 

REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 24/11/2015 a 18/12/2015, em que o projeto básico 
fora submetido à consulta pública, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram 
transcritos literalmente, omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o 
pedido de esclarecimento. 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 
em fornecer o objeto a ser licitado. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo Ishimura 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do PROFAZ ES 
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 Entendemos que a solução deve ser capaz de executar todas as funcionalidades referentes 
ao sistema de armazenamento de forma simultânea ou devem ser fornecidas funcionalidades a 
maior de forma a viabilizar a solução de acordo com a necessidade do ambiente da Secretaria da 
Fazenda/ES, desde que previamente questionado e informado à este renomado órgão. Está correto o 
nosso entendimento?  
Não! Solicitamos o atendimento tal qual este foi publicado na consulta pública. 
 
o Entendemos que, diante da impossibilidade de executar funcionalidade requisitada ao 
habilitar compressão juntamente com uma LUN thin provisionada, forneceremos funcionalidade a 
maior de balanceamento de dados intra camada (entre discos de mesmo tipo) com granularidade de 
64MB de forma a viabilizar a remarcação do limite de LUNs thick provisionadas sem impacto na 
performance do equipamento e compatível com todas as demais funcionalidades requisitadas. Está 
correto o nosso entendimento? 
Não! Solicitamos o atendimento tal qual este foi publicado na consulta pública. 

 


